
 

UZAKTAN EĞİTİM VE  

 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ  

  

                                             & 

 

 EĞİTİM BİRİMİ  

 İNGİLİZCE SINAV BİRİMİ 
 

 

 

 

 

E-SINAV YÖNERGESİ 
(ADAYLAR İÇİN) 

 

 

 

 

 



Genel kurallar 

 

1. Sınav başlangıç saatinden 30 dakika önce size belirtilen bilgisayar labında olmanız 

gerekmektedir. 

2. Sınav odasına ilk 10 dakikadan sonra giriş yapamaz, 10 dakikadan önce çıkamazsınız. 

3. Sınav Süresi 90 dakikadır. 

4. Kimlik kontrolü yapılacağı için nüfus cüzdanı veya pasaportunuzu yanınızda bulundurunuz. 

 

5. Sınav sırasında yanınızda herhangi bir cihaz ya da yazılı materyalin bulunması yasaktır. 

6. Sınav süresi boyunca oturduğunuz yerden ayrılmamanız, herhangi bir şüpheli harekette ( 

ekrandan başka tarafa bakmak, başkalarına konuşmak,  uyarıları dinlememek...) bulunmamanız 

gerekmektedir.  Gözetmen gerekli gördüğü takdirde sınavınızı sonlandırmakla yükümlüdür. 

 

7. Sınav e-sınav sayfasından yapılacaktır (https://esinav.neu.edu.tr/ ). E-Sınav sistemine giriş 

yapabilmek için; Kullanıcı adı ve parolanızı giriniz (Kullanıcı adı ve parola öğrenci 

numaranızdır –HER İKİSİ DE!). 

 

8. “ENGLISH PREPARATORY SCHOOL” klasörünü seçiniz.  

9. “ENGLISH PROFICIENCY EXAM”  seçiniz.  

10. ‘BENİ KAYDET’ üzerine tıklayınız. 

11. Girdiğiniz günün tarihine ait olan sınav adını  seçiniz. 

12. Sınav görevlisi tarafından anons edilecek şifreyi giriniz. 

13. Sınavı başlattıktan sonra sınav süreniz başlamış olacaktır. Sınavı uygulamak için TEK 

HAKKINIZ olduğundan sınavı tamamlamadan sistemden çıkış yapmayınız. 

 

14. Sınav süresi bitince, siz sınavı bitirmeseniz bile sorularınızın yanıtları kaydedilerek sistem 

kendini kapatacaktır. 

 

15. Her cevapladığınız sorudan sonra ‘SONRAKİ SAYFA’yı tıklayarak ilerlemeniz 

gerekmektedir. Aksi halde cevaplarınız kaydedilmeyecektir. 

 

16. Soruları cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilir, sorular arası gezinti yapabilirsiniz. 

(**önceki sayfa sonraki sayfa butonları ile). Eğer bir soruyu atlamak isterseniz, ‘flag the 

qıestion-soruyu işaretle’ seçeneğine tıklayıp daha sonra cevaplamak üzere o soruyu 

geçebilirsiniz. 

 

https://esinav.neu.edu.tr/


17. Sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup yanlış cevaplar dikkate 

alınmayacaktır (Yanlış sorularınız, doğru sorularınızı etkilemeyecektir). Bu nedenle, her 

soruda size en doğru gelen cevabı işaretleyerek boş soru bırakmayınız. 

 

18. Sınav sonunda FINISH and SUBMIT (Uygulamayı bitir ve gönder)  seçeneği tıklayıp 

sonucunuzu görüp sınavdan çıkmanız gerekmektedir. Aksi takdirde sonucunuz 

kaydedilmeyecektir. 

 

19. Sınav sonuçları İngilizce Hazırlık Okulu sayfasında yayınlanacaktır ( https://prep.neu.edu.tr/ ). 

Sizlere mail yolu ile GÖNDERİLMEYECEKTİR: 

 

BAŞARILAR DİLERİZ 

 
 

 

https://prep.neu.edu.tr/

